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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 26η Φεβρουαρίου είναι η 57η ημέρα του έτους κατά 
το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 308 ημέρες 
(309 σε δίσεκτα έτη).

Αργίες και εορτές
Ορθόδοξη Εκκλησία

Mεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και των 
συν αυτή Μαρτύρων: Ανατολής, Βίκτωρος του στρα-
τηλάτου, Ιωσή, Κυριακής, Παρασκευής, Φωτίδος, 
Φωτεινού, Φωτούς και Θεοκλήτου του φαρμακού, 
Μαρτύρων Βίκτωρος και Χριστοδούλου

Γεγονότα
1822 - 2.000 Οθωμανοί λεηλατούν και πυρπολούν τη 
Χαλανδρίτσα Αχαΐας.
1960 - Αεροσκάφος της Alitalia συντρίβεται, λίγο μετά 
την απογείωσή του, σε νεκροταφείο στην Ιρλανδία, 
σκοτώνοντας τους 34 από τους 52 επιβαίνοντες.
1993 - Βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου: Στη 
Νέα Υόρκη, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό, 
σταθμευμένο κάτω από τον βόρειο πύργο, εκρήγνυται 
σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας 1.042.
2014: Ελλάδα: Ιδρύθηκε το κόμμα Το Ποτάμι του 
Σταύρου Θεοδωράκη.

Γεννήσεις
1619 - Φραντσέσκο Μοροζίνι, δόγης της Βενετίας
1802 - Βικτόρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας
1884 - Κώστας Βάρναλης, Έλληνας συγγραφέας
1906 - Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Έλληνας καλ-
λιτέχνης
1920 - Μίνως Αργυράκης, Έλληνας ζωγράφος
1920 - Ζιζέλ Πράσινος, Γαλλίδα συγγραφέας
1926 - Γκύντερ Άσσερ, Γερμανός μαθηματικός
1926 - Βερν Γκάνια, Αμερικανός παλαιστής
1926 - Νίκος Καχτίτσης, Έλληνας συγγραφέας
1928 - Αριέλ Σαρόν, Ισραηλινός πολιτικός
1931 - Κλωντ Πιρόν, Ελβετός γλωσσολόγος
1932 - Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής
1938 - Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Κύπριος αγωνιστής
1945 - Γιάννης Ιωαννίδης, Έλληνας προπονητής κα-
λαθοσφαίρισης και πολιτικός
1945 - Χριστιάνα Σουρβίνου-Ίνγουντ, Ελληνίδα πανε-
πιστημιακός
1946 - Μανώλης Μητσιάς, Έλληνας τραγουδιστής
1954 - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τούρκος πολιτικός
1959 - Αχμέτ Νταβούτογλου, Τούρκος πολιτικός
1976 - Νίκος Συρανίδης, Έλληνας καταδύτης

Θάνατοι
1770 - Τζουζέπε Ταρτίνι, Ιταλός συνθέτης
1815 - Ιωσίας, πρίγκιπας της Σαξονίας-Κόμπουργκ-
Ζάαλφελτ
1821 - Ζοσέφ Ντε Μεστρ, Γάλλος φιλόσοφος
1883 - Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Έλληνας πολι-
τικός
1959 - Εμμανουήλ Μαρινάκης, Έλληνας πολιτικός
1986 - Αμαλία Φλέμινγκ, Ελληνίδα ιατρός και πολι-
τικός
1987 - Μίχος Κάρης, Έλληνας συγγραφέας
1989 - Ρόυ Έλντριτζ, Αμερικανός μουσικός
2003 - Δημήτρης Ποταμίτης, Κύπριος ηθοποιός και 
συγγραφέας
2012 - Ανδρέας Καραγκούνης, Έλληνας πολιτικός
2014 - Λάκης Μαραμενίδης, Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής
2017 - Αριστείδης Καλαντζάκος, Έλληνας πολιτικός
2020 - Κώστας Βουτσάς, Έλληνας ηθοποιός

Μια νέα αρχή - 4

Τ
ο τετρακινητήριο τζετ, που θα μας πή-
γαινε στους Αντίποδες, είχε αρχίσει σιγά-
σιγά να τροχιοδρομεί προς την αρχή του 
ενός διαδρόμου. Ήταν το πρώτο στάδιο 

της διαδικασίας απογείωσης.
Κοιτούσα έξω από το παράθυρο θέλοντας να απα-
θανατίσω όσες περισσότερες εικόνες μπορούσα 
από την Ελλάδα που άφηνα.
Στα γύρω καθίσματα οι Αγγλίδες προσκοπίνες εί-
χαν στήσει πάρτι. Έλεγαν αστεία, γελούσαν, πείρα-
ζε η μία την άλλη.
Τα φωτάκια «Προσδεθείτε» και «Μη καπνίζετε» 
είχαν ανάψει. Ναι, να μην εκπλήττονται οι νε-
ώτεροι, τότε επιτρεπόταν το κάπνισμα μέσα στα 
αεροπλάνα με εξαίρεση την ώρα της απογείωσης 
και προσγείωσης!
Λίγα λεπτά αργότερα ακούσαμε τη φωνή του κυ-
βερνήτη που μας ενημέρωνε για την επικείμενη 
απογείωση και κάποιες σύντομες πληροφορίες 
γύρω από το μεγάλο μας ταξίδι.
Τέλη Γενάρη του 1970. Από τη χειμωνιάτικη Ελ-
λάδα πηγαίναμε στην καλοκαιρινή Αυστραλία... 
Η εταιρία Qantas ήταν, και εξακολουθεί να είναι, 
μια από τις καλύτερες αεροπορικές εταιρίες του 
κόσμου. Προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση και φρο-
ντίδα στους επιβάτες της και το κυριότερο κατέχει 
το ρεκόρ ασφάλειας παγκοσμίως. Ταξιδεύαμε, με 
άλλα λόγια, με ασφαλή φτερά!
Πρώτα ακούσαμε το μαρσάρισμα των μηχανών του 
αεροσκάφους και αμέσως μετά αισθανθήκαμε την 
επιτάχυνσή του. Μέσα σε δευτερόλεπτα πετούσαμε 
στους αιθέρες. Το ταξίδι μας προς την Αυστραλία, 
που κράτησε σαράντα περίπου ώρες, είχε αρχίσει.
Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Η Qantas είναι 
το αρκτικόλεξο των Queensland And Northern 
Territories Air Services. Χρόνια αργότερα μάθαινα 
ότι οι ιδρυτές της εταιρείας συνεδρίαζαν σε ένα Ξε-
νοδοχείο στο Τσάρλεβιλ της Κουηνσλάνδης, που 
ανήκε στο Χαράλαμπο Κορώνη, μετανάστη από τα 
Κήθυρα, ο οποίος έγινε από τους πρώτους μετό-
χους και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εδραίωση 
της Qantas! Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ιδρύθηκε 
πριν 100 χρόνια, στις 16 Νοεμβρίου 1920.
Αξίζει ακόμα να αναφέρω ότι στην ανατολική 
πλευρά των διαδρόμων προσγείωσης/απογεί-
ωσης του Ελληνικού υπήρχε (και ίσως υπάρχει 
ακόμα)  ένα μικρό δασύλλιο με αυστραλιανούς ευ-
κάλυπτους. Λέγεται ότι την ύπαρξή τους όφειλαν 

στα αεροπλάνα που έφθαναν από την Αυστραλία! 
Συγκεκριμένα από τις ρόδες των αεροσκαφών που 
ετοιμάζονταν να προσγειωθούν έπεφταν σπόροι 
ευκάλυπτου και τη συνέχεια αναλάμβανε η φύση!

◊◊◊◊◊
Θα μου μείνει αξέχαστη η θέα όταν πετούσαμε 
πάνω από το Αιγαίο. Μικρές πινελιές καφέ και 
πράσινου τα νησιά πάνω στο γαλάζιο καμβά του 
πελάγους. Μια απίστευτα όμορφη ζωγραφιά!
Μια ώρα μετά την απογείωση μας πρόσφεραν το 
πρώτο γεύμα που εκείνη την εποχή ήταν πλουσι-
οπάροχο – καμιά σχέση με τα σημερινά γεύματα! 
Βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια τότε ήταν πολύ 
πιο ακριβά.
Είχε ήδη βραδιάσει και οι προσκοπίνες συνέχι-
ζαν το πάρτι τους. Εγώ με το κεφάλι ακουμπισμέ-
νο στο παράθυρο παρακολουθούσα από ψηλά τη 
θέα και για την ακρίβεια τις μικρές και μεγάλες 
συστάδες των φώτων. Χωριά, κωμοπόλεις και 
πόλεις διαδεχόταν η μία την άλλη. Ήταν εικόνες 
πρωτόγνωρες για μένα που έκανα το πρώτο μου 
αεροπορικό ταξίδι.
Οι επαναλαμβανόμενες εικόνες με πήραν σιγά-
σιγά στο μονοπάτι της περισυλλογής. Είχα αφή-
σει πίσω μου ό,τι αγαπούσα για να κυνηγήσω 
ένα όνειρο που η πραγμάτωσή του δεν ήταν εξα-
σφαλισμένη! Απλά ήταν η ελπίδα που μού έδινε 
φτερά για την πτήση προς το άγνωστο. Και αυτή 
η ελπίδα δε διαψεύστηκε. Λίγο η τύχη, που την 
άρπαξα από τα μαλλιά, λίγο η σκληρή δουλειά 
θα αποδείκνυαν, χρόνια αργότερα, για μια ακόμα 
φορά, ότι ο τολμών νικά. 

Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα.

Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπορείτε να το στεί-
λετε στο ΜΜΕ που φιλοξενεί το δημοσίευμα ή 
στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση και εγώ θα 
το μεταβιβάσω: georgemessaris@gmail.com
Οι τελευταίες παραγωγές ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του 
Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές Του Χθες» - Ένα 
οδοιπορικό στα εγκαταλελειμμένα χωριά της 
Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. Στα ελληνικά 
με αγγλικούς υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμο-
ρι στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥ-
ΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε DVD 
σε τέσσερις γλώσσες. Για να τα αποκτήσετε 
επικοινωνήσετε με τον ίδιο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση georgemessaris@gmail.com

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ... ΠΑΥΛΑ
Γράφει ο Γιώργος Μεσσάρης  georgemessaris@gmail.com

Με ένα τέτοιο αεροσκάφος της Qantas έφτασα το Γενάρη του 1970 (ήταν η Ημέρα της Αυστραλίας) στους Αντίποδες. Την εποχή 
εκείνη ο τύπος αυτός των αεροσκαφών ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα!


